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ATA Nº. 06/2017 - Mandato 2013/2017 

 

ATA DA UNICA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÍLHAVO, REALIZADA NO DIA UM DE SETEMBRO DO 

ANO DOIS MIL E DEZASSETE.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

No dia um de setembro do ano dois mil e dezassete, reuniu ordinariamente a Assembleia Municipal de 

Ílhavo no Salão Nobre dos Paços do Município, para realizar a única reunião da Sessão de setembro 

destinada à análise dos seguintes pontos da Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------- 

 

Ponto 1 -Informação do Presidente da Câmara relativa à Atividade Municipal no período compreendido 

entre 18/06/2017 e 18/08/2017.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A reunião teve início nos termos do Regimento às 21h00.------------------------------------------------------------- 

 

COMPOSIÇÃO DA MESA: A mesa ficou constituída pelo seu Presidente, Fernando Maria Paz Duarte 

e pela primeira secretária, Margarida São Marcos em substituição do primeiro secretário, foi chamado a 

executar as funções de segundo secretário, o membro Carlos Ferreira.--------------------------------------------- 

PRESENÇA DO EXECUTIVO: Por parte do Executivo estiveram presentes nesta reunião o Presidente 

da Câmara Fernando Caçoilo e os Vereadores Marcos Ré, Ana Bastos, António Pedro Martins, Beatriz 

Martins, José Vaz e Paulo Costa.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

FALTAS:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uma vez declarada aberta a reunião pelo Presidente da Mesa, procedeu-se de imediato à chamada dos 

membros deste órgão, tendo-se verificado a presença de 24 dos 25 Membros que o compõem: Fernando 

Maria Duarte, Margarida São Marcos, Hugo Lacerda, Flor Agostinho, Pedro Parracho, João Bernardo, 

Júlio Barreirinha, Lurdes Faneca, Barbara Gabriel, Sérgio Lopes, Carlos Ferreira, Carla Lima, João 

Oliveira, António Pinho, Irene Ribau, João Roque, Hugo Rocha, Jaime Santos, Amantino Caçoilo, 

Emanuel Costa, João Campolargo, José Falcão, Augusto Rocha, e Daniela Pimentel. Pediu justificação 

de falta a esta reunião por motivo de condicionantes de trânsito na A1, o membro do PS, Luís Leitão. 

Justificação aceite. Pediu justificação de ausência e substituição por motivo de doença comprovada o 

membro do PSD Carlos Sarabando que foi substituído por Pedro Parracho. Informaram a sua substituição 

os Presidentes das Juntas  de Freguesia da Gafanha da Nazaré, que foi substituído por José Falcão e 

Gafanha do Carmo, que foi substituído por Daniela Pimentel.-------------------------------------------------------- 

Período de intervenção do público, conforme os artigos 44º. e 45º. do Regimento:------------------------- 

 

Presidente da Mesa abre inscrições para o publico presente na sala e não havendo qualquer inscrição 

para o uso da palavra, anuncia a continuação dos trabalhos com o:-------------------------------------------------- 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA colocando imediatamente a votação as atas nºs 4 e 5 de 

2017. Iniciando pela ata 4 da Sessão de junho, realizada no dia 30 do mesmo mês, foi dispensada a sua 

leitura porque havia sido enviada para apreciação prévia. Colocada a votação foi a mesma APROVADA 

POR UNANIMIDADE.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

Do mesmo modo, foi dispensada a leitura da ata 5, duma Sessão Extraordinária, realizada no dia 21 do 

mês de Julho. Para apreciação da redação da ata número 5/2017, pediu a palavra o membro Sérgio Lopes. 

 

Sérgio Lopes: Tem verificado o PS ao longo do mandato o critério da mesa que é o de não explanar os 

incidentes que nas sessões da Assembleia ocorrem. Nesta Sessão ocorreu um incidente que incidiu sobre 

uma interpelação à mesa feita pelo Luís Leitão, sobre um pedido de esclarecimento feito pelo membro do 
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PS Hugo Lacerda. Não verificamos nenhuma dualidade de critérios desta ata em relação às outras, mas 

perguntamos o porquê deste incidente e outros, não ficarem retratados nas atas.--------------------------------- 

 

Presidente da Mesa: Como disse o membro Sérgio Lopes, não há dualidade de critérios e embora o 1º. 

Secretário responsável pela ata não esteja presente, o que pretende é manter e não alterar.-------------------- 

 

Sérgio Lopes: Considera o critério legítimo e vem sendo aplicado ao longo do mandato, mas o PS não se 

identifica com ele. Não propõe contudo alteração, porque assim tem vindo a acontecer e não adianta 

agora fazê-lo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Presidente da Mesa: Diz aceitar a observação e coloca a votação a ata, que é APROVADA POR 

MAIORIA com 6 votos contra da bancada do Grupo Parlamentar do PS.----------------------------------------- 

 

Presidente da Mesa: Informa a Assembleia que à Mesa foi entregue pelo Grupo Parlamentar do PSD um 

Voto de Louvor, que se transcreve:----------------------------------------------------------------------------------------- 

Voto de louvor: Atento o relevante desempenho demonstrado pelos elementos que constituem a Mesa da 

Assembleia Municipal, durante o mandato de 2013/2017 prestes a terminar, na condução dos trabalhos 

das várias reuniões realizadas e nas diversas representações do órgão autárquico para que foram 

solicitados, nas quais deixaram bem vincada a marca da sua postura de isenção, seriedade, honestidade, 

respeito e cordialidade, na procura sistemática da produtividade dos trabalhos e da sã convivência 

democrática das diferenças ideológicas que distinguem os vários partidos políticos com representação na 

Assembleia Municipal, sempre com o objetivo pragmático de consolidar uma maior qualidade de vida da 

população do Concelho.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando o notável esforço desenvolvido na satisfação das solicitações requeridas pelos membros da 

Assembleia Municipal, bem como o tratamento sempre cordial e afetuoso evidenciado no relacionamento 

com os munícipes, associações e coletividades do Concelho.----------------------------------- 

Considerando a procura constante, quer pelo cumprimento do disposto na lei, quer pela generosidade e 

afeição a Ílhavo e sua população, cumpre destacar, em especial, a figura do seu presidente, Fernando 

Maria da Paz Duarte, que de uma forma inexcedível sempre demonstrou disponibilidade, competência e 

tolerância, para dignificar e prestigiar o órgão autárquico mais representativo do Concelho de Ílhavo.------ 

Propõe-se que, a Assembleia Municipal de Ílhavo reunida na sua sessão ordinária de 1 de Setembro de 

2017, aprove um voto de louvor à Mês DA Assembleia Municipal de Ílhavo.------------------------------------- 

O Grupo Parlamentar do PSD.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Presidente da Mesa: Coloca a votação o Voto de Louvor que obtém aprovação por maioria com 9 

abstenções. O Presidente da Mesa, diz que por razões obvias a Mesa não vai tecer qualquer comentário, 

limitando-se a agradecer o gesto.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Presidente da Mesa: Informa que a Câmara Municipal fez chegar à Mesa uma cópia de um mail 

recebido do Gabinete do Secretário de Estado das Autarquias Locais, que passa a ler e se transcreve:------ 

“Encarrega-me o Senhor Secretário de Estado das Autarquias Locais de enviar a V.Exa o Despacho 

conjunto do Secretário de Estado das Autarquias Locais e do Secretário de Estado do Tesouro, assinado 

em 25 de Julho, sobre a suspensão da aplicação dos planos de ajustamento financeiro e das suas 

obrigações, nos termos do nº. 6 do artº 6º da Lei nº. 43/2012, de 28 de Agosto, com a redação dada pela 

Lei nº. 42/2016, de 28 de Dezembro, o qual determina:---------------------------------------------------------------- 

 A suspensão da aplicação do plano de ajustamento financeiro e das suas obrigações do município 

de Ílhavo;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 A cessação da suspensão e a imediata reaplicação do plano se no decurso do presente exercício 

orçamental no SIIAL, relativas a si e ou às suas entidades participadas, verificarem que está 

posto em causa o cumprimento do referido limite da divida total a 31 de Dezembro de 2016, 

devendo de imediato comunicar tal facto à DGAL.”---------------------------------------------------------- 

Anexos: Despacho e Tabela.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Mesa. Coloca a votação o assunto tendo a AMI deliberado tomar conhecimento.---------- 

 

Presidente da Mesa: abre inscrições para as intervenções habituais tendo-se inscrito:------------------------- 

 

1ª. Intervenção dos membros:---------------------------------------------------------------------------------------- 

João Oliveira: Exclama o membro que foi uma honra fazer parte deste Órgão Autárquico e sentir 

orgulho em contribuir para que a democracia aconteça de forma livre e aberta aos vários pensamentos 

ideológicos. Sabe-se que nem sempre foi assim! Justamente por isso convém não esquecer o quanto 

custou respeitar as ideologias e liberdade. É sua opinião que todos pretendem uma sociedade mais justa 

fraterna e solidária. A leitura das listas de todas as forças politicas é para si uma demonstração de 

pujança da juventude que se mostra interessada e participativa, deixa votos de felicidades. Deseja de que 

à semelhança destes 4 anos, a amizade e o respeito mútuo sejam sempre mais fortes, do que as 

diferenças. O debate foi sempre correto e frontal, o que se deseja assim continue, não compensa perder 

amizades para o debate politico. Afirma que, apesar da alteração do Regimento que permitiu a 

intervenção do público no inicio das Sessões, poucos foram os que o fizeram, o que lamenta. Sugere a 

instalação de uma TV autárquica para que os Munícipes sigam o trabalho autárquico. Termina dizendo 

ao Presidente da Câmara que nem sempre respondeu às criticas ou perguntas pertinentes que lhe foram 

feitas. Felicita o Executivo Municipal, a Mesa e a Assembleia pelo trabalho desenvolvido em prol do 

Município. Faz uma citação dum ilhavense Mário Sacramento “ Façam o Mundo Melhor, Ouviram?”.----- 

 

Flor Agostinho: À semelhança do João enaltece a presença de jovens nas listas, deseja coragem aos 

novos elementos e aos que por cá fiquem a capacidade de prestar os melhores ensinamentos. Foi o trajeto 

que muitos de nós fizemos ao longo deste tempo. Demos contributos que levaram ao desenvolvimento 

equilibrado do Concelho. Reconhece a dificuldade de intervir, mas de igual modo lamenta não ter havido 

mais participação pessoal dos Munícipes. A diferença partidária leva à diferença de intervenções é a lei 

da democracia. Felicita de igual modo todos pelo trabalho realizado, sempre tendo como objetivo a 

melhor qualidade de vida das populações.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hugo Rocha: Saúda a Assembleia e diz ter sido uma honra e um privilégio ter assento pela 1ª. vez neste 

Órgão, que procurou dignificar com os seus contributos. Afirma que foi uma aprendizagem muito 

profícua e os seus contributos foram feitos com a certeza de poder ajudar. Afirma que vai continuar a 

trabalhar pelo Município, onde e como lhe for possível. A todos deseja a melhor saúde. Faz uma análise 

da sua prestação enquanto membro designado pela AMI, para a representar no Conselho Municipal de 

Segurança: Informa não ter faltado a nenhuma reunião e crê ter sido um membro participativo. Felicita a 

Vereadora Beatriz pela condução dos trabalhos, bem como não sendo espectável que seja eleita tal como 

o Vereador Paulo Costa, felicita ambos pelo trabalho que desenvolveram enquanto autarcas ao serviço da 

comunidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

António Pinho: Agradece as palavras do João e agradece a amizade e cordialidade que se criou. É lugar 

comum o discurso da renovação, embora se apresente a renovação como uma mais valia, é uma 

justificação como outra qualquer. Felicito o João de Oliveira, não é necessário ser-se autarca para 

participar na vida cívica e da comunidade e isso é o mais importante. O João de Oliveira fá-lo 

colaborando com as Instituições, ajudando na sua profissão, é o mais importante.------------------------------- 
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Não havendo mais inscrições o Presidente da Mesa dá a palavra ao Presidente da Câmara: ------------------- 

 

1ª. Intervenção do Presidente da Câmara: Chegados à última Sessão dos últimos 4 anos, considera o 

balanço positivo, considerando o desenvolvimento sustentado do Município, que alcançou na Região 

uma posição claramente de realce é em muitas áreas uma referência e isso nos orgulha muito. O 

Município obteve pela 1ª. vez o galardão de autarquia familiarmente responsável em apenas 54 

autarquias do país. Não destaca nenhuma área porque todas foram igualmente importantes. Agora serão 

os munícipes a decidir o futuro. O debate foi aberto, umas vezes mais aceso que outros, não concorda 

com a acusação que fez o João de Oliveira de que o Presidente não respondeu a questões e diz “isso foi 

um mito que tentaram alguns membros criar, mas faz parte da democracia”. Considera que todos os 

grupos políticos trabalharam tendo como objetivo o melhor para a nossa Terra.---------------------------------- 

Agradece a todos e espera ter contribuído para a elevação e bom ambiente que existiu na Assembleia, 

tendo naturalmente em consideração as diferenças partidárias.------------------------------------------------------- 

 

Presidente da Mesa: Informa que esgotado o período antes da ordem do dia, passa-se para o Ponto 1 -

Informação do Presidente da Câmara relativa à Atividade Municipal no período compreendido entre 

18/06/2017 e 18/08/2017, período da ordem do dia, para o que dá a palavra ao Presidente da Câmara para 

introdução:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1ª Intervenção do Presidente da Câmara: Mantém-se disponível para responder a perguntas, dado que 

considera o documento esclarecedor da atividade neste espaço de tempo entre Sessões da AMI.------------- 

 

1ª. Intervenção dos membros:---------------------------------------------------------------------------------------- 

Sérgio Lopes: Á semelhança dos anteriores intervenientes refere ser esta a ultima Sessão deste mandato 

de 4 anos. É importante ter a certeza que no cumprimento do dever assinalámos ao longo do mandato as 

nossas diferenças e convergências o que é importante é que tenhamos a maturidade politica 

suficientemente desenvolvida para não confundirmos a crítica com o insulto, devemos entender que o 

papel da Assembleia é mesmo a representação dos que estão fora desta sala e que são tão diferentes 

quanto somos entre nós e cada das bancadas defende. O espírito que mobilizou a minha intervenção 

dentro da atividade municipal foi o de representar aqueles que votaram no PS e cumprir o papel de 

fiscalização municipal. Os últimos meses têm sido bastante agitados com inaugurações e anúncios de 

intervenção em diversas partes do território. No final do mandato temos de apontar episódios de apetite 

eleitoral. A política do alcatrão e promessas repetidas. Anunciado de forma oportunista o anuncio recente 

da obra de cobertura de saneamento na Gafanha da Encarnação e a repavimentação da Avª. José Estêvão 

na Gafanha da Nazaré “Não passa de um paliativo, nos 4 anos não pensou uma linha para a solução 

estrutural dos problemas na Cidade com a Avenida estrangulada, pela função distribuidora de trânsito, 

que não devia ter ali o seu centro. Mais de 40 anos de Poder Local exigem que não coloquemos os órgão 

autárquicos ao serviço dos partidos”.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

João Roque: Diz o membro que vai dar continuidade à Avº. José Estêvão, para opinar que a Câmara não 

quis gastar muito porque sabe que em breve vai haver requalificação, no que concorda. Falando na obra o 

parque de estacionamento da Cale da Vila e porque se dirige a uma Câmara que sabe fazer bem se quiser, 

pergunta para que é o conjunto de lancis onde um risco no chão resolvia o problema. Compara o parque 

de estacionamento atrás da Junta de Freguesia que tem os riscos, permitindo até outro tipo de utilizações, 

como espetáculos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Flor Agostinho: Salienta que o período eleitoral está muito próximo e não será por isso que as obras vão 

parar. Diz “terminamos bem este mandato”. O mail que o Presidente da Mesa leu no inicio da Sessão, 

“Despacho conjunto do  Secretário  de  Estado  das  Autarquias  Locais  e  do  Secretário  de  Estado  do  
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Tesouro, sobre a suspensão da aplicação dos planos de ajustamento financeiro e das suas obrigações, foi 

uma boa notícia. Estava cá quando a AMI aprovou a adesão ao PAEL, na altura era o único mecanismo 

para resolver os grandes investimentos feitos em mandatos anteriores. Decorridos estes anos, mas 

mantendo o investimento na qualidade de vida dos cidadãos foi possível e cabe-nos reconhecer que de 

forma antecipada e num conjunto restrito de municípios foi possível fazer o plano de investimento. Deixa 

palavras de reconhecimento e agradecimento a todos os trabalhadores da autarquia que contribuem para o 

contributo para que fosse tudo isto fosse possível. Agradecer aos Vereadores Beatriz e Paulo Costa, por 

todo o contributo para o desenvolvimento do Município, o que certamente os marcou profundamente pela 

positiva. Aos que espera continuam, deseja força e espírito de sacrifício continuação de empenho e 

confiança. Para continuar.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

António Pinho: De igual modo agradece a todos o trabalho desenvolvido independentemente dos que 

saem ou continuam. Agradece também ao serviço de apoio à Assembleia Municipal. Felicita a libertação 

do plano de ajustamento financeiro e deseja que seja usado não para levar ao aumento da divida, mas ao 

seu completo controlo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Terminadas as intervenções o Presidente da Mesa, dá a palavra ao Presidente da Câmara para responder 

às questões.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2ª. Intervenção do Presidente da Câmara: Informa que não lhe tendo sido dirigida nenhuma pergunta, 

apenas respeita as intervenções.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Presidente da Mesa: Dado que esta é a ultima Sessão deste mandato, vai fazer uma breve intervenção: 

Começa por agradecer aos órgãos de comunicação social nacional, nomeadamente, à Rádio Terra Nova, 

que tem marcado presença constante em todas as Sessões e Reuniões. Agradece a todos os funcionários 

da Câmara em particular à Augusta e Silvina pelo trabalho desenvolvido, facilitando a vida a todos os 

membros, acompanhando com lealdade, assiduidade e competência ao longo destas Sessões. Agradece 

aos elementos que o acompanharam na Mesa, Margarida São Marcos e Carlos Sarabando, pelo muito que 

deram de si, para que o trabalho fosse profícuo e para que tudo decorresse da melhor maneira. Agradece 

à Câmara Municipal, Presidente e Vereadores pelo acompanhamento, franco diálogo, lealdade e 

competência. Aos Vereadores que estiveram este mandato e que nenhum é candidato a continuação, 

Beatriz, José Vaz, Ana Bastos, Paulo Costa e Pedro Martins, uma saudação com muito carinho, pelo 

trabalho franco, honestidade, dedicação grande competência em prol do Município. Termina desejando 

que o futuro seja recheado de pessoas que ajudem a desenvolver o Concelho de igual forma. Afirma que 

“foi uma honra muito grande trabalhar convosco, foi um prazer ter-vos connosco e fazer uma caminhada 

de 4 anos em prol do Município e principalmente das pessoas. É para elas e por elas que nós damos o 

nosso melhor, para que cada vez se sintam melhor neste magnifico Município. As Sessões mais ou menos 

acaloradas foram sempre com espírito de juntar forças pelo melhor. Durante estes 4 anos cometi erros, 

mas acreditem que no desempenho das minhas funções, procurei abstrair-me dos partidos e procurar 

representar todos, desde o BE, PCP, CDS/PP, PS e PSD. Desejo que aqui sejam sempre um exemplo para 

as gerações futuras, para que possam ser mais solidários para que Ílhavo seja cada vez MELHOR. 

Obrigado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que eu, Margarida São Marcos, 1ª, Secretária, 

redigi, subscrevi e assinei conjuntamente com o Sr. Presidente da Mesa. ------------------------------------------ 
 

 

 

 

O Presidente da Mesa _________________________________________________ 
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A 1ª. Secretária ______________________________________________________ 

 

 

 

 

ESTA ATA FOI APROVADA EM MINUTA, NESTA MESMA SESSÃO, POR TODOS OS 

PRESENTES, PELO FACTO DE NÃO HAVER MAIS NENHUMA SESSÃO, NO PRESENTE 

MANDATO DE 2013/2017. 

 

 

 

 


